
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

09.10.2016 21/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  
 
 
V konzumnej spoločnosti sme si zvykli hodnotu všetkého me-
rať podľa úžitku. Čo nepotrebujeme, vyhadzujeme do odpadu 
- veci do kontajnera, kontakty z diára, starých rodičov do sta-
robinca. V rýchlom rytme života nás rozčuľuje každý, kto by 
si chcel len tak s nami o niečom pohovoriť. Čo nemá bez-
prostredný praktický význam, javí sa nám ako zbytočné. A v 
rýchlom striedaní jednej potreby za druhou rýchlo zabúdame 
aj na nedávno prijatú pomoc a dobrodenie. 
Iný rozmer vďaky vyľudnila korupcia. Nechceme dávať a bojí-

me sa prijať nejaký prejav vďaky, aby sme sa necítili zaviazaní. Medziľudské vzťa-
hy sa zúžili na obchodné, už aj obed či večeru považujeme za užitočnejšiu, ak jej 
dáme prívlastok „pracovná“, a nie „priateľská“, do obchodných záujmov boli za-
tiahnuté aj rodinné a priateľské vzťahy. 
Vďačnosť je prirodzený dôsledok medziľudského vzťahu. Nestačí len začať si dá-
vať väčší pozor a štedro používať slovíčko „vďaka“, ktoré po obligátnom „o.k.“ a 
„nie je problém“ hustia do svojich adeptov na všetkých rýchlokurzoch pre rekla-
mných a poisťovacích agentov. Začať opäť cítiť vďačnosť značí znova objaviť me-
dziľudský vzťah.  
„Nečistý, nečistý!“ – museli podľa predpisov Mojžišovho zákona kričať tí, u ktorých 
sa potvrdili príznaky malomocenstva. Museli bývať mimo tábora či usadlosti a ľu-
ďom sa zďaleka vyhýbať. V evanjeliovej udalosti desiati malomocní namiesto toho 
zďaleka volali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ To bol jasný prejav viery. Jej 
veľkosť potvrdili tým, že hoci sa na ich pokožke zatiaľ nič nezmenilo, na Ježišove 
slová vykročili a išli sa ukázať kňazom, že sú vyliečení. Logicky ich krokom všetko 
protirečilo a oni predsa šli – to je pravá viera. Mali ju všetci desiati. A predsa u 
väčšiny nebola úplná. K viere patrí aj vďaka. Napríklad každá spoveď je uzdrave-
nie, pri ktorom z nás Boh dokonale zmaže všetky škvrny malomocenstva hriechu. 
Tak často ju berieme ako samozrejmosť. 
Darom a teda dôvodom na vďaku však nie sú len osobitné milosti a zázračná po-
moc z ľudsky neriešiteľných situácií. Paradoxne práve tie zdanlivo najsamozrej-
mejšie veci sú najväčším darom: že dieťa môže vyrastať v úplnej rodine a už s 
materským mliekom prijíma zdravú výchovu i živú vieru, možnosť bývania, vzdela-
nie, chuť do hry, túžbu po poznaní. Špirálu pragmatického používania vecí treba 
preťať. Najrýchlejšie a najúčinnejšie je začať úplne od konca tým, že začneme ďa-
kovať. Ďakovať Bohu modlitbou, ďakovať ľuďom a ďakovať Bohu za ľudí. Zrazu 
zbadáme, ako veľa dôvodov na vďaku nás denne sprevádza.                 -mg- 
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"Núdza učí modliť sa." Tak hovorí jedno staré, ale zároveň nesprávne pore-
kadlo, pretože pravá núdza veľmi zriedkavo naučila pravej modlitbe. Vzniká 
veľké nebezpečenstvo, že modlitbu degradujeme k neúnavnému, často krát 
až magickému pokusu človeka prinútiť Boha k určitému spôsobu správania, 
aby splnil jeho prosby. S takýmto postojom je prosba v modlitbe "Otče náš": 
"buď vôľa tvoja" zmenená na: "buď vôľa moja". Kto sa takto modlí, je neustá-
le vystavený nebezpe- čenstvu sklamaní, 
pretože potom sa príliš často zdá, akoby 
Boh bol hluchý voči volaniu človeka. 
Pravá modlitba je však vždy dialóg, udalosť 
medzi dvoma osoba- mi, medzi Bohom a 
človekom. V pravej modlitbe sa takto ži-
je v pripravenosti byť otvorený východisku 
z nejakej situácie a nefixovať sa tak už 
vopred na určité rieše- nie. Len ten sa vie 
takto modliť, kto je plný dôvery v Boha a otvorený Bohu, kto sa odovzdal Je-
ho vedeniu. Kto je pripravený trpezlivo čakať a vytrvať, ten má šancu naučiť 
sa tomu, že modlitba znamená vždy "smieť spolu kráčať" s Bohom, ktorý 
nám nič despoticky nevnucuje, ktorý chce pre nás tú najlepšiu, najsprávnej-
šiu cestu. Vytrvalosť a trpezlivosť, to sú centrálne slová dnešného evanjelia. 
Vytrvalosť a trpezlivosť to sú tie najlepšie vlastnosti tej vdovy, ktorá je pripra-
vená čakať na naplnenie práva, ktoré jej prináleží. Sklamanie z neuskutočne-
nia, nenaplnenia nádeje vedie väčšinou – aj u nás – k rezignácii ("aj tak je to 
zbytočné"). Ten, kto si chce naozaj a vie uchovať dôveru, že Boh chce pre 
neho len život a spásu, ten potom nestratí pôdu pod nohami ani vtedy, keď 
sa bude takmer po krk topiť v problémoch. Pretože Boh je verný Boh, a Svo-
jich nikdy neopustí. Budúci týždeň sa môžeme pokúsiť cvičiť sa v tomto ná-
dejeplnom, dôverujúcom a vytrvalom postoji v našom živote. Každé ráno, 
keď vstaneme, zaujmime Mojžišovu pozíciu: oboma nohami dobre, pevne 
zakorenení v zemi, ruky zdvihnuté, s otvorenými dlaňami ako mušľa pripra-
vení prijať Božiu silu, moc. A takto vchádzajme do dňa s pozornosťou, aby 
sme vnímali tých, ktorí nám poskytnú pomoc a podporu, keď naša odvaha 
slabne a hrozí, že naše ruky a srdce ochabujú.  

"Nikdy nepríde tak niečo krásne, ako sme dúfali. Nikdy nebude niečo tak ťaž-
ké, ako sme sa obávali. Všetko je vždy iné ako sme očakávali. Ale všetko sa 
udeje tak, ako je to najlepšie pre toho, komu sa to prihodí. Neopusť tam toho 
hore, ani On ťa neopustí!" (Modlitba zomierajúceho roľníka v južnom Tirol-
sku)  
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PONDELOK 

10.10.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za B.P pri adopcii dieťaťa pre bohuzn. manž. 
+ Michal, Katarína, Ján, Michal 
Za uzdr. duše a oslobod. od závislostí - Jakub 
+ Helena, František, Jozef, Pavlína 

UTOROK 

11.10.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Irena 
+ Anna, Ján, František, Ján 
+ Mária Vojtovičová  (zádušná z 10.6.) 
ZBP Ján s rodinou 

STREDA 

12.10.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

07:10 

+ Jana, Ladislav, Magdaléna 
+ Anton, Magdaléna 
ZBP Anna s rodinou 
+ Jaroslav 
-- 

ŠTVRTOK 

13.10.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Slavomír 
ZBP Irena a Marián 
Eucharistická adorácia 
+ Anna, Štefan 
Za + z rod. Marcinová a Radová 
ZBP Vladimír a Ivana s rod. – posilu vo viere 

PIATOK 

14.10.2016 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna, Cecília, Otto, Viliam, Anton 
+ Michal, Mária, Andrej 
Korunka Božieho Milosrdenstva 
Za uzdravenie – Janka (žena) 
+ Jozef a Helena 
+ Michal a Mária 

SOBOTA 

15.10.2016 

Sv. Terézie od Ježiša 

panna a uč. Cirkvi, sp. 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Terézia, Anna, Ján, Jozef 
+ Slavomír 
+ Michal, Michal, Ján, Pavlína 
+ Alžbeta, Jolana, Július 

NEDEĽA 

16.10.2016 

  

29. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

09:30 

+ Ján, Mária, Anton 
ZBP Milan a Jozefína (60 r.obaja) a 37.výr. manž 

ZBP rod. Volovská 
ZBP Ingrid (40 r.) a jej rodiny 
ZBP Zlatica (60 r.) 
ZBP Ľudmila (60 r.) a Margita (80 r.) 
+ Ján, Anna, Evička 
Za čist. v manž, ZBP a ochranu Veronika a Kamil s rod. 

+ Patrik (5.výročie) 

• HE: Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa 
túto modlitbu modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodina sa bu-
deme spoločne modliť ruženec pred večernou svätou omšou:  

Pondelok, utorok, sobota, nedeľa – spolu s kňazom o 17:20.  
Streda - večeradlo o 17:00; Štvrtok - birmovanci o 17:20;  
Piatok - deti o 17:00.  

Pri spoločnom slávení modlitby ruženca spojenej s rozjímaním môžeme za obvyklých 
podmienok získať plnomocné odpustky. Spovedanie 20 minút pred sv. ružencom, keď 
sa modlíme s kňazom, v iných dňoch 30 minút pred sv. omšou. 

• Saleziáni, spolupracovníci a Cirkevná spojená škola pozývajú deti na  
tradičnú Šarkaniádu s programom, ktorá sa uskutoční v nedeľu (16.10.) 
o 14:00 hod. na lúke nad Kalváriou. Srdečne pozývame mladé  
rodiny stráviť takto spolu pekné popoludnie. 
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Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii) 
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 

Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 

Redakcia: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

PONDELOK 

17.10.2016 

Sv. Ignáca  
Antiochijského, biskupa 

a mučeníka, (sp.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ján 

+ Anna, Ján, Mária, Ján 

+ Štefan 

+ Ján, Cyril, Mária, Martin 

UTOROK 

18.10.2016 

Sv. Lukáša, ev., (sv.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Milan 

+ Ján, Anna, Ján 

+ Michal, Helena, Andrej, Pavlína 

ZBP Mária (65 r.) a rodiny 

STREDA 

19.10.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Stanislav, Irena, a ich deti 
Za + z rodiny Pavliškovej 
+ Ivan 

+ Štefan, Anna, Ján 

ŠTVRTOK 

20.10.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Jozef 
+ Štefan a jeho rodičia 

Eucharistická adorácia 
ZBP Peter, Anna, Martin s rodinami 
+ Peter, Pavol 
+ Ján a Anna 

PIATOK 
21.10.2016 

Humenné 
  
  
  
Dubník 
NsP 

06:15 
12:00 
15:00 
18:00 
18:00 
16:00 

+ Ján, Justína, Ján 
ZBP Štefan a Andrea s rodinami 
Korunka Božieho Milosrdenstva 
+ Anna, Pavol, Jozef, Jakub, Mária 
+ Ján, Felicia, Emil 
+ Matúš, Stanislav, Michal 

SOBOTA 

22.10.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Michal, Ján, Anna 

ZBP Peter, Pavol, Mária, Alžbeta Majeriková 

+ Ivan 

+ Štefan Bálint (zádušná z 2.6.) 

NEDEĽA 

23.10.2016 

  

30. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Karol (1.výr.) 
ZBP a poďak. Ján a Ľuboslava (30. výr. manž.) 

+ Andrej, Anna 

+ Johana, Jozef 
ZBP Ján a Magdaléna (45. výr. manž.) 
ZBP Margita (80 r.) 
+ Michal, Zuzana, Mária, Anna 

ZBP Rudolf (80 r.) s rodinou 

• Snúbencom dávame do pozornosti možnosť vykonať si predmanželskú 
prípravu. Najbližšie to bude 21. – 22.10.2016 v Humennom na sídl. III.  Pri-
hlásiť sa môžete buď osobne, alebo emailom na farskej stránke 
(fara.humenne3@gmail.com). 

• V Bratislave sa rozbehol celosvetovo rozšírený projekt 40 dní za život. Slovensko sa 
pridá ku krajinám sveta modlitbou priamo pred nemocnicou na Kramároch od 28. sep-
tembra do 6. novembra v čase od 8.00 do 18.00 hodiny. Na diaľku sa pripojme aj my 
modlitbou v ktorúkoľvek hodinu doma, alebo pred bránou nemocnice v Humennom            
denne o 10.00 hod. 

mailto:fara.humenne3@gmail.com

